Náležitosti disertační práce
-

Titulní strana disertační práce musí obsahovat:
- název VŠ a fakulty, kde byla podána (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická
fakulta),
- uprostřed umístěné označení „Disertační práce“,
- uprostřed umístěný název práce v češtině a v angličtině (pokud byla práce vypracována v
jiném jazyce než v českém, je název uveden v daném jazyce),
- uprostřed umístěný název studijního programu,
- v pravém dolním rohu jméno autora práce, jméno školitele doktoranda,
- v levém dolním rohu rok odevzdání práce.

-

Za titulní stranou musí na samostatném listě následovat vlastnoručně podepsané prohlášení
autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal/a samostatně s využitím
pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.“
Práce musí obsahovat v rozsahu 1 NS abstrakt v českém (popř. německém) a anglickém jazyce s
připojenými klíčovými slovy v obou jazycích.
Obsah práce musí být přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky
obsahu nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.
Soupis použité literatury a dalších zdrojů musí obsahovat všechny citované materiály. Je-li
opodstatněné zařadit do bibliografie i přehled sekundárně citovaných prací (tzv. „citace z druhé
ruky“), je nutné tyto položky výrazně označit.
Jsou-li v práci používány zkratky (časopisů, textů apod.), je nutné připojit jejich seznam.
Číslované přílohy na nečíslovaných listech, kterým předchází seznam příloh, jsou umístěny na
konci spisu a zahrnují např. ikonografický materiál, tabulky, překlady, interview, ukázky pramenů
a jiný s textem práce související doprovodný materiál.
Citace a poznámkový aparát:
- Poznámkový aparát se umisťuje pod čarou na příslušné stránce, nikoli dozadu za text.
- Při odkazování v poznámkovém aparátu je nutné používat metodu prvního úplného a
dalších zkrácených odkazů. Použít lze též metodu uvedení autora a roku vydání v textu
(Bhabha 2000: 15), doporučeno zejména u prací v německém jazyce.
- Způsob citací musí být v celé práci používán jednotně.
Rozsah disertační práce stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů
příslušného oboru, minimální rozsah textu disertační práce je 150 NS čistého textu, tj. bez
poznámek, literatury, příloh, obsahu apod.
Práce musí splňovat všechny nároky kladené na odborný text příslušného vědního oboru
(poznámkový aparát, přehled pramenů a literatury apod.).
- V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.
- Pro základní text je vhodné použít patkový typ písma (např. Times New Roman). Pro data
v tabulkách a grafech je možné použít i jiný druh písma, včetně bezpatkových (např. Arial).
- Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text, 9–11 pt pro poznámkový aparát.
Doporučené řádkování je 1,5.
- Citáty textů musí být jednoznačně odlišeny od autorského textu.
- Minimální hodnoty okrajů stránky jsou: nahoře 25 mm, dole 20 mm, vlevo 35 mm, vpravo
15 mm. V případě oboustranného tisku je minimální hodnota vnitřního okraje 35 mm. Text
je zarovnán do bloku (na oba okraje).
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Stránky se číslují. Titulní strana, poděkování, prohlášení, abstrakt v českém (popř.
německém) a anglickém jazyce, obsah a seznam zkratek se nečíslují, ale započítávají se do
pořadí stránek (úvod tedy např. začíná stránkou 8). Přílohy jsou číslovány zvlášt.
Kapitoly se začínají psát na nové stránce, názvy kapitol se uvádějí na samostatných řádcích
a nepíše se za nimi tečka.
Pro číslování kapitol se používá víceúrovňové členění.

Tabulky, obrázky a schémata v textu musí být průběžně číslovány a musí mít název, v případě obrázku
či ukázky z pramenů musí být uveden zdroj.

